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Els protagonistes de Magical history club

El creador valencià ha treballat amb onze ballarins de la CND; l’estrena a Madrid va ser un èxit

P R O J E C T E S

Estrena a
l’Òperad’Oslo

DAVID RUANO
M. CHAVARRÍA Barcelona

Vestits militars dissenyats per
David Delfín, alts càrrecs d’al-
gun exèrcit anònim, gossos que
presideixen l’escena, movi-
ments que evoquen (llunyana-
ment) les danses tradicionals ja-
poneses... i una idea per desen-
volupar: la relació de l’ésser hu-
mà amb el poder. En aquest cas,
en un entorn bèl·lic que recrea
el Japó de després de la II Guer-
ra Mundial.
És la proposta que ha desen-

volupat el cervell de La Vero-
nal, Marcos Morau –flamant
premi Nacional de Dansa–, per
encàrrec del director de la Com-
panyia Nacional de Dansa
(CND), José Carlos Martínez,
que va posar a la seva disposició
tota la plantilla. Una mica des-
concertat davant el que era el
seu primer treball de gran for-
mat i per la total carta blanca
que li oferia Martínez, Morau
va acabar escollint un elenc de
14 ballarins exclusivament con-
temporanis per desenvolupar
juntament amb ells –“hem jugat
que s’impliquin en la creació i la
improvisació”– una peça per a
onze persones: Nippon-Koku es
veurà a partir d’avui i fins diu-
menge al Mercat de les Flors.

Amb Nippon-Koku el coreò-
graf valencià amplia el seu decà-
leg sobre països o ciutats, com
ja va fer l’any passat amb Port-
land i Siena, o el 2012 amb
Rússia i Islàndia, després de cre-
ar el 2011Moscou i al 2010 Fin-
làndia. Peces que parteixen
d’una aproximació abstracta,
que en el cas d’aquesta darrera,
és tan irreal com una al·lucina-
ció. Una al·lucinació molt cele-
brada en l’estrena madrilenya
del 8 de febrer passat, a les Na-
ves del Español, al Matadero de
Madrid, on, segons Morau, la
gent també va llegir entre línies:
“No només van veure un es-
pectacle, sinó la CND amb una

companyia catalana”, diu.
“Treballem amb la composi-

ció, amb les imatges, però no és
un espectacle narratiu ni ens
porta a un lloc determinat, com
és explicar on és avui la societat
respecte del poder. Senzilla-
ment evoquem la idea de poder
perquè l’espectador cregui que
tot el que passa gira al voltant

d’aquesta idea, però sóc consci-
ent que una cosa és la imatge
que un llança a l’escena, i que
després n’hi ha una altra que
rep el públic, més una tercera
que es genera en l’espectador
quan reflexiona sobre el que
veu. La peça és en aquesta terce-
ra imatge, és on es destil·la la
idea general”, explica Morau. I
afegeix: “M’agrada que la meva

creació s’ubiqui en la traducció
de les coses estilísticament
precioses que es perceben a l’es-
cenari i aquesta cosa fosca i
lletja que s’amaga darrere. Et
parlo de la merda vestida de
bellesa”. “Per mi –prossegueix–
de la comèdia a la tragèdia hi ha
un pam. Juguem amb aquesta
fràgil línia que separa el que és
còmic del que és seriós, l’amor
de l’odi. A Nippon-Koku hi ha
moments que semblen dra-
màtics, algú suïcidant-se amb
una geisha mirant, i hi ha qui
riu i qui s’estremeix. M’agrada
pensar que l’espectador és lliu-
re. Jo m’exposo a tota mena de
reaccions”.
Marcos Morau (Ontinyent,

1982) s’ha fet gran de cop. Amb
31 anys va passar el 2013 de ser
aquell creador inclassificable al
qual el Mercat de les Flors sem-
pre va donar suport –fins i tot
quan era acomodador de sala– a
ser el coreògraf més jove a re-
bre el premi Nacional de Dansa
en la modalitat creació. Format
en la fotografia i la dramatúrgia
abans que en la coreografia
–sense passar per la dansa–,Mo-
rau s’encomana a l’admiració
que sent pel cinema de David
Lynch i el seu paisatge surreal
enparlar, per exemple, de lamú-
sica d’aquesta última creació,
en la qual els ballarins ballen al
compàs de sorolls de morters,
cornetes i marxes militars que
es barregen amb adagis i him-
nes angelicals. “És la primera ve-
gada que treballem ambun com-
positor, Luis Miguel Cobo, de
manera que ja no partim de
collage musical, sinó de crear
entre tots dos la millor atmosfe-
ra que atrapi el que vull expli-
car”, apunta.
Des d’Islàndia fins a Cuba,

Nippon-Koku ha despertat inte-
rès entre els programadors in-
ternacionals. Més, en tot cas,
que entre la depauperada ruta
dansística espanyola.c
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Gràcies al gran físic Stephen
Hawking –encarnat a l’obra per
l’humorista Berto Romero a tra-
vés d’un vídeo– han aterrat en el
present cinc personatges histò-
rics difícils d’oblidar: Hitler,
Freud, Cleòpatra, Maria Magda-
lena i Gandhi. Cinc personatges
que el físic creia que podrien
aportar llum sobre la història de
la humanitat però que, un any
després d’haver
aparegut en el
món actual, i un
cop esvaïda la sor-
presa inicial per la
seva presència,
s’han de guanyar
la vida fent monò-
legs humorístics,
explotant la seva
fama pels escena-
ris de tot el món. I
la productora Mi-
noria Absoluta,
r e s p o n s a b l e
d’èxits com Polò-
nia o La família ir-
real, no ha volgut
deixar passar
l’oportunitat i els
ha contractat. És
l’argument deMa-
gical history club,
que avui s’estrena al teatreColise-
um protagonitzada per Queco
Novell (Freud), AlainHernández
(Hitler), Mireia Portas (Cleòpa-
tra), BetsyTúrnez (MariaMagda-
lena) i Lluís Villanueva (Gandhi).
Tots explicaran la seva particu-

lar visió del món contemporani,
però sempre des de la seva especi-
alitat: Freud parlarà sobre les
neures de la societat actual i Cleò-
patra del paper de la dona.
“Maria Magdalena reflexionarà
sobre les addicions en les relaci-
ons de parella, ella que fa dos mil

anys que està enganxada a
Jesucrist i a qui costamolt de tro-
bar algú al mateix nivell que ell,
perquè fer miracles és molt difí-
cil”, assenyala Marc Crehuet,
que després d’aconseguir un
gran èxit amb la comèdia negra
El rei borni ha fet un gir a la seva
trajectòria i ara dirigeix elsmonò-
legs del Magical history club.
“Em van cridar des deMinoria

Absoluta i el projecte em va sem-
blar molt divertit. Ja tenien pen-
sats alguns personatges i jo en

vaig suggerir unmés, Freud”, ex-
plica. I assenyala que sobretot ha
volgut trencar amb l’estructura tí-
pica dels monòlegs humorístics.
“Comença així, però es conver-
teix en una altra cosa. Els perso-
natges es troben als camerinos i
parlen, entre altres sorpreses”,
diu. I afegeix que tot està ambien-
tat com un club de Las Vegas. Un
espai que contribueix a fer que
aquests personatges mítics, avisa
Crehuet, es trobin desubicats. So-
bretot, conclou, en veure “una so-
cietat ja cansada de tot”.c

El flamant premi
Nacional de Dansa
va rebre l’encàrrec
de la CND: es titula
‘Nippon-Koku’
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Cleòpatra,Hitler i Freud
es reuneixen alColiseum
amb ‘Magical history club’

MarcosMoraucoreografia
elpoderalMercat
LaCompanyiaNacional de Dansa hi posa els ballarins

]La companyia nacional
de dansa contemporània
de Noruega li ha dema-
nat a Morau una creació
sobre Edvard Munch,
“les seves vivències als
sanatoris, la reflexió so-
bre el món”. S’estrenarà
el 2015 a l’Òpera d’Oslo.
Abans, aquest abril, res-
pondrà a un altre encàr-
rec a Malmö (Suècia),
una peça de 15 minuts
titulada En pols ens con-
vertirem.


